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Oktober 2020 
 
Door de Covid 19 pandemie is het niet mogelijk gebleken een Algemene Leden Vergadering te organiseren in 
zijn eigenlijke vorm. Het is voor ouders immers niet toegestaan om het plein en schoolgebouw te betreden 
zoals we normaal gewend zijn. Zodoende is besloten een jaarverslag te schrijven en zo terug te kijken op het 
afgelopen jaar en inzage te geven in de financiën. Daarnaast kijken we even vooruit naar het komende 
schooljaar. 
 

1. Het afgelopen jaar 2019 / 2020 
Een terugblik op het afgelopen schooljaar geeft twee verschillende beelden. Met de Algemene Leden 
Vergadering van 26 september 2019 is het jaar als vanouds geopend en zijn de commissies met nieuwe 
energie begonnen.  
 
Sinterklaas en Kerst 
Met Sinterklaas heeft de goedheiligman de Schakel school opnieuw bezocht en 
ook dit jaar zijn gelukkig geen stoute kinderen in de zak mee naar Spanje 
teruggenomen. Aansluitend is de school in de Kerst stemming gebracht en zijn 
diverse ramen van de mooiste schilderingen voorzien.  
De Kerstviering was wederom gezellig en geslaagd voor de kinderen. In het 
eigen lokaal, samen zijn en genieten van alle lekkers dat door vaders en 
moeders was klaargemaakt. Met een kleine kraam vol hapjes en drankjes buiten 
op het schoolplein was de Kerstviering voor het tweede jaar op rij ook voor de 
ouders een moment van gezellig samen zijn.  
 
Carnaval 
In het nieuwe jaar hebben we nog een mooi Carnaval kunnen neerzetten. In de 
mooiste kostuums paradeerden de kinderen van groot tot klein door de school. 
En als je goed zoekt, zijn de resten van confetti en slingers nog steeds te vinden.  

Ongekende wendingen door Corona 
Op hetzelfde moment deed het Corona virus steeds nadrukkelijker zijn intrede. Het is uitgegroeid tot een 
pandemie van ongekende omvang en leidde ertoe dat het schooljaar een ongekende wending zou krijgen. 
Waar het voorjaar en de zomer normaal een periode zijn van vele activiteiten; werd de school dit jaar gesloten 
en door de ene na de andere activiteit een streep gezet.  
Met de Pasen besloten we de juffen en meesters nog in het zonnetje te zetten en met een mooi paasei te 
bedanken voor hun snelle omschakeling naar en inspanningen voor het Thuisonderwijs.  
Verder gingen de 5km en 10km Avondvierdaagsen beiden niet door en werden de Schoolreis en het 
Kleuterfeest voorlopig uitgesteld. 



 
Afsluiting van een turbulent jaar 
Ondanks Corona is het gelukt om van de Fancy Fair toch weer een mooi feest te maken. In een andere vorm 
met diverse luchtkussens op het plein en oud Hollandse spelletjes in de klas hebben we er voor de kinderen 
een mooie dag van gemaakt. Daarbij is het voor Groep 8 ook mogelijk gebleven om gezellig op Kamp te gaan 
en een mooie musical avond neer te zetten. Deze is bovendien opgenomen zodat het afwezige publiek de 
voorstelling op een later moment toch heeft kunnen zien.  
 

2. De Financiën 
De financiën van de Oudervereniging zijn ook dit jaar op orde. 97% van de ouders heeft de ouderbijdrage 
betaald. Met deze bijdrage konden alle leuke activiteiten voor de kinderen worden georganiseerd en is een 
voorziening getroffen voor de uitgestelde Schoolreis en Kleuterfeest in het nieuwe schooljaar.  
 
Door de andere invulling van de Fancy Fair heeft deze dag geen opbrengst voortgebracht maar uitsluitend 
kosten gemaakt. Over het geheel is zodoende een beroep gedaan op de reserves. Deze zijn daarvoor bedoeld 
en komend jaar zal worden gezocht naar manieren om deze weer aan te vullen. 
 
Het moge duidelijk zijn dat Covid 19 niet alleen een streep getrokken heeft door diverse activiteiten maar ook 
door de jaarrekening van de Oudervereniging. Eventuele teruggave van de ouderbijdrage is in de vergadering 
besproken maar door het verplaatsen van de Schoolreis en Kleuterfeest als ook door het alternatieve Fancy 
Fair programma niet noodzakelijk gevonden. 
 
De kascommissie heeft de jaarstukken voor 2019-2020 gecontroleerd en akkoord bevonden. Het is niet nodig 
om de ouderbijdrage aan te passen; deze blijft zodoende ongewijzigd en wordt komend najaar opnieuw geïnd. 
 

 Groepen 1 t/m 7:   € 40,00 per kind per jaar 
 Groep 8:    € 85,00 per kind per jaar. 

 
3. Leden en samenstelling 

De Oudervereniging bestaat uit de volgende ouders; allen hebben aangegeven ook het komende schooljaar 
betrokken te blijven.  
 

Lineke Grapendaal Moeder van Luuk (gr.7) & Teun (gr.5)
Nico en Mirte van Impelen Ouders van Merle (gr.6), Sepp (gr.4) en Fabe (gr.2) 
Renske de Graauw Moeder van Fiene (gr.8), Joris (gr.4) & Aafke (gr.2) 
Jorinde Ramakers Moeder van Mirthe (gr.8), Luuk (gr.7) & Sara (gr.2) 
Annebeth Bosman Moeder van  Dide (gr.7), Faber (gr.4) & Caja (gr.2) 
Liane Verheul Moeder van Vinz (gr.4) 
Jennie van Drogenbroek Moeder van Robin (gr.7) 
Bas Bronsing (Voorzitter) Vader van Gijs (gr.7), Mats (gr.4) & Fedde (gr.1) 
Irene Bruggeling (Secretaris) Moeder van Finn (gr.8) & Duuk (gr.4) 
Matthijs van Gaalen (Penningmeester) Vader van Jens (gr.5) & Niels (gr.3) 

 



Leerkracht Jolanda Pauw blijft het team vertegenwoordigen, zij is bij de vergaderingen aanwezig en verzorgt 
de coördinatie en communicatie tussen het team en de OV. Onderwijsassistentes Maaike van Genderen & 
Meta Achterberg sluiten tenslotte aan als evenement coördinator en zijn eerste aanspreekpunt voor de 
praktische zaken. 
 

4. Activiteiten en indeling commissies 2020-2021 
Komend schooljaar heeft de Oudervereniging voor dezelfde momenten in het jaar activiteiten gepland. Met als 
groot verschil dat er voor dit jaar 2 schoolreisjes in de planning staan. In september 2020 de uitgestelde 
schoolreis van vorig schooljaar en in mei 2021 de reguliere schoolreis. Ditzelfde geldt voor het Kleuterfeest.  
Verder is de verwachting dat Covid 19 ook het komende jaar nog van invloed zal zijn en dat de invulling van 
activiteiten daarmee veelal anders zal zijn dan gewend.  
 
Voor het komende jaar zijn de commissies als volgt onderverdeeld. In elke commissie zit een aantal leden en 
teamleden. Zij dragen zorg voor de organisatie van het evenement 
 

Activiteit Datum Commissie Teamleden 
Kleuterfeest 19-20 23-09-2020 Annebeth, Nico, Jorinde & Renske Kleuterjuffen 
Schoolreis 19-20 23-09-2020 Lineke, Bas, Jennie & Liane Jolanda & Maaike 
Sinterklaas 04-12-2020 Annebeth, Nico, Liane, Renske & (Jennie) Jolanda & Maaike 
Kerst 17-12-2020 Lineke, Jennie, Jorinde & Irene Jolanda & Maaike 
Carnaval 12-02-2021 Matthijs, Renske & Jorinde Jolanda & Maaike
Palm Pasen  Bas  
Communie  Liane  
Kleuterfeest 26-05-2021 Annebeth, Nico, Jorinde & Renske Kleuterjuffen
Schoolreis 26-05-2021 Lineke, Bas, Jennie & Liane Jolanda & Maaike
Avondvierdaagse 5km  Lineke & Annebeth  
Avondvierdaagse 10km  Jennie & Irene  
Fancy Fair 18-06-2021 Alle OV Leden Jolanda & Maaike
Afscheid Groep 8 13-07-2021 Nico & Bas Mikel  
   
Schoolplein  Doorlopend Matthijs Nobert 

 
5. Communicatie 

Gedurende het jaar zal de Oudervereniging via Social Schools over de voorbereiding en verloop van 
activiteiten communiceren. Daarnaast is de OV bereikbaar via OVdeSchakel@Gmail.com. 
 


